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Bedre bredbånd og mobildækning i stedet for overvågning  
Justitsministeren besluttede i juni 2014 at afvikle sessionslogningen, idet logningen 
blev anset for uanvendelig. Rigspolitiet ønsker dog nu internet sessionslogningen 
genindført i en udvidet form, hvor registrering af internettrafikken knyttes til hvert 
enkelt abonnent. Der er altså tale om en endnu mere omfattende registrering af 
trafikken end tidligere. 

Teleindustrien var sammen med en række andre organisationer inviteret til en 
drøftelse af sagen i Justitsministeriet den 29. januar 2015 og argumenterede her for 
ikke at revidere reglerne nu og indføre mere omfattende registreringer af danskerne. 

I lyset af den store juridiske usikkerhed der er på området, de store økonomiske og 
administrative omkostninger der knytter sig til logningen, og den historik vi har i 
Danmark med dansk enegang og ubrugelige registreringer af danske borgere gennem 
mange år, opfordrer Teleindustrien Justitsministeren og politikerne til ikke at beslutte 
nye og udvidede logninger af danskerne, men afvente en afklaring i EU og sikre en 
logning i Danmark på linje med andre EU-lande. 

Vi har ikke i Danmark behov for tiltag, der fjerner incitamenter blandt teleselskaber til 
at foretage investeringer i udbygning af bredbånd og mobildækning. Tværtimod har vi 
brug for tiltag, der stimulerer incitamenterne. Vi vil hellere investere i bedre bredbånd 
og mobildækning end i overvågning. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/bedre-bredband-og-mobilnet-eller-
overvagning/  
 
Adgang til infrastruktur - Hovedstaden 
Kom og hør, hvordan Hovedstadens Forsyning giver adgang til sin infrastruktur. Den 
26. februar 2015 kl. 15.00 får vi i TI besøg af Hovedstadens Forsyning HOFOR til en 
snak om adgang til forsyningens infrastruktur. Det handler blandt andet om adgang til 
at trække fiber i kloakker, som er en metode, der anvendes i flere andre storbyer i 
Europa. Drøftelsen med HOFOR er aktualiseret af implementeringen af 
infrastrukturdirektivet i dansk lovgivning. 



  

En af de praktiske konsekvenser er, at relevant overskydende infrastruktur skal – så 
vidt det er praktisk muligt - stilles til rådighed på forretningsmæssige vilkår til brug 
for udbygning af bredbånd. 

Tilmelding til Susanne på post@teleindu.dk  
 
TELE2015 – 7. april 2015 – sæt kryds i kalenderen 
Igen i år afholder TI i samarbejde med DI ITEEK, IT-Branchen og IDA Tele 
konferencen TELE2015. Fokus på konference vil i år være ”Ny vækst i telebranchen”. 
Program m.m. udsendes, så snart det foreligger. 
 
Det bliver en dag med masser af dialog, debat og netværk, hvor vi også fejrer 
vinderne af Den danske Telepris 2015.  

Hvis du har kendskab til en person, virksomhed eller organisation, som har udrettet 
noget helt særligt på teleområdet i 2014 eller har anvendt teknologien på nye og 
værdiskabende måder, og som kunne komme i betragtning til teleprisen, så kontakt 
TI med en indstilling af din kandidat. 
 
Mobil FotoMarathon – 6. juni 2015  
Mobiltelefoner er ubetinget det mest benyttede kamera. Vi er derfor i Teleindustrien 
gået i samarbejde med FotoMarathon Danmark om at lave en mobil fotokonkurrence. 
 
FotoMarathon er en konkurrence, hvor man får til opgave at løse en opgave på tid, 
idet man har f.eks. 6 timer til 6 opgaver. Der er også en 12 og 24 timers konkurrence. 
På mobilområdet starter vi blødt med 6 timer, som også gør, at alle uanset alder kan 
deltage. 
 
Læs mere her: http://www.teleindu.dk/mobilen-som-kamera/  
 
TI har i januar afgivet nedenstående høringssvar 
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og 
ekspropriation mv til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 
kommunikationsnet og –tjenester og konkurrenceloven. 
 
Læs høringssvaret her: http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  
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